Op zoektocht met BosKabaal! Een korte uitleg!
Elke zaterdag van 4 juli tot 22 augustus wordt, in acht afleveringen, Het verhaal van
Steendambos onthuld! Wekelijks verschijnt één episode van dit speciaal voor Izegem
geschreven sprookje.
Wat je hoorde op zaterdag kan je zoeken op zondag. Want dan krijg je geheime coördinaten
toegestuurd die je via de geocache-app op jouw smartphone kan zoeken in Izegem. Word zelf
deel van het verhaal en laat je steeds opnieuw verrassen. We leren je hoe spannend en
eenvoudig geocachen kan zijn.
De verschillende zoekopdrachten blijven de
hele zomer beschikbaar en leiden uiteindelijk
naar de kabouterschat die onder alle
deelnemers verdeeld zal worden.

Een aanrader voor jong en oud!
Wat is Geocaching?
• Geocaching is eigenlijk een soort schattenjacht. Geo-caching is een Engels woord waarbij ‘Geo’ staat
voor geografie en ‘caching’ voor verbergen. En je zou ervan versteld staan hoeveel caches oftewel
schatten zich in je buurt bevinden. Het is de bedoeling dat je deze schatten gaat zoeken op basis van
hun GPS-coordinaten.
Makkelijk? Of toch niet?
• Dat hangt ervan af. Iedere cache/schat krijgt een terrein en moeilijkheidswaardering. Ook het formaat
van de cache kan verschillen. De caches van deze reeks zijn toegankelijk gehouden, hoewel er
misschien toch wel eens nagedacht zal moeten worden. Laat jullie alvast niet afschrikken en let op:
geocaching is verslavend!
Basisprincipes voor iedere geocache:
• Een vondst dient gelogd te worden in het logboek van de cache, breng je eigen balpen mee.
• Draag zorg voor het materiaal. Het maken van geocaches vraagt veel tijd, forceer niets en laat de
cache achter zoals je hem vond, zo blijft het voor de schattenjagers die achter jou komen even
spannend, boeiend en amusant.
• Vind je een cijferslot? De code vind je bij tips.
Wat heb je nodig?
• Een computer of een smartphone met internet.
• Een balpen om je bezoek op te schrijven in het logboek die aanwezig is op de locatie van de schat.

Hoe begin je eraan?
1. Je start op de website www.geocaching.com.
Hier kan je je geocaching-account aanmaken en dit is gratis.
Klik daarvoor op de SIGN UP knop. Je kan een nickname bedenken
of inloggen met een Facebook, Apple of Googleaccount. Er zijn twee soorten lidmaatschap. Gratis en
betalend.
Voor alle caches in de Isotopia reeks volstaat een gratis lidmaatschap.
2. Installeer de officiële geocaching app, uitgegeven door Groundspeak
Inc. Open de app en log in met de gegevens van je geocaching-account.
3. Sta de app toe je locatie (gps) te gebruiken.
4. Bekijk de kaart, je ziet verschillende
geocaches in de buurt waar je nu naar toe
kan navigeren.
5. Zoek de Isotopia-cache in de buurt van
Izegem.
6. Klik op een cache en daarna op NAVIGEREN.
7. Je bent nu klaar om op zoek te gaan naar onze schat!
8. Eens je in de buurt van de cache/schat komt is het interessant over te schakelen op
het kompas in de app. Dit doe je door op het kompas rechts boven te klikken.
De oranje naald geeft nu de richting naar de cache aan. Wandel dus in de richting
van de naald en probeer deze zo dicht mogelijk te benaderen. Het zoeken kan
beginnen!
9. Cache gevonden? Prima! Nu is het tijd om je vondst te loggen. Dit doe je door in het startscherm op
Loggen te klikken.
10. Deel je ervaring met anderen en klik op “PLAATSEN” je log is nu voor iedereen zichtbaar. Het groene
icoontje verandert in een gele smiley op de geocaching-kaart en je bent klaar voor de volgende.

